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ABSTRAK 

Budaya Korean Pop atau K-pop merupakan budaya musik asal Korea Selatan 
yang telak menarik kalangan muda-mudi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. K-
Pop memiliki ciri khas musik yang memberikan kesenangan tersendiri bagi para 
penikmatnya. Kesenangan terhadap musik K-Pop memunculkan berbagai macam 
kelompok penggemar sebagai pendukung idola K-Pop yang biasa disebut dengan 
boyband atau girlband. Kelompok penggemar K-Pop memiliki kebiasaan berburu 
segala informasi mengenai idolanya serta memiliki intensitas keterlibatan 
intelektual yang dapat dilihat dari pengetahuan mengenai musik K-Pop dan 
keterlibatan emosional yang dapat dilihat dari ketertarikan di dalam jiwa. 
Keterlibatan kelompok penggemar K-Pop pada akhirnya akan mempengaruhi 
suatu dorongan kebutuhan informasi yang mengacu pada perilaku penemuan 
informasi terhadap kegemaran tersebut. Perilaku penemuan infromasi penggemar 
K-Pop merupakan perilaku penemuan informasi pada kehidupan sehari-hari yang 
dapat ditinjau berdasarkan cara hidup (way of life) dan penguasaan hidup (masetry 
of life). Cara hidup menggambarkan alasan yang melatarbelakangi penemuan 
informasi yang dipengaruhi oleh ukuran waktu, model konsumsi dan hobi. 
Sedangkan penguasaan hidup menggambarkan tindakan dari pemecahan masalah 
yang dihadapi berdasarkan tipologi optimis-kognitif, pesimis-kognitif, defensif 
afektif dan pesimis-afektif. Penelitian ini dilakukan pada komunitas Ever Lasting 
Friends (ELF) dengan tujuan untuk mengetahui modal utama yang dimiliki 
komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi, faktor yang 
melatarbelakangi komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi, sumber 
informasi yang digunakan dan dan perilaku komunitas ELF Surabaya dalam 
menemukan informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif deskriptif yang bermaksud menggambarkan tentang perilaku penemuan 
informasi pada komunitas ELF Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik teknik purposive sampling (pengambilan sampel 
bertujuan) yang didasarkan pada karakteristik yang telah disyaratkan oleh peneliti 
yaitu komunitas ELF Surabaya yang terdaftar sebagai anggota dan memiliki ID 
Card serta anggota yang bergabung dalam komunitas ELF Surabaya melalui 
facebook maupun twitter, sehingga data yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai 
dengan kriteria yang telah ditentukan. 
 
Kata kunci: K-Pop, Perilaku Penemuan Informasi, ELF Surabaya 
 

 ABSTRACT 

Korean Pop or K-pop culture is the music culture of South Korea that attracted the 
young people around the world, including Indonesia. K-Pop music has a 
characteristic which gave own pleasure for the audience. The love for K-Pop 
music bringing out the various kinds of  fans group to support the K-Pop’s Idol 
who’ called boyband and girlband. K-pop fans usually collect many informations 
about their idol and have intecsity of intelectual and emotional complicity that 
seen from interest of the soul. The comlicity of K-Pop fans eventually will 
affecting the informations need encouragement which refers to information 
seeking behavior for that hobbies. K-Pop fans informations seeking behavior is 



everyday life of information seeking which observed based of way of life and 
mastery of life. Way of life described the reason of information seeking which 
affected by time structures, consumtion models, and hobbies. Mastery of life 
described the actions of problem solving faced based of optimistic-cognitive, 
pessimistic-cognitive, defensive-affective, and pesimis-afective. This research 
take on the Ever Lasting Friends (ELF) community of Surabaya with the purpose 
to knowing main capital which owned by ELF’s Surabaya community on 
information seeking behavior, based factor of information seeking behavior on 
ELF’s Surabaya community, information resources used, and information seeking 
behavior of ELF’s Surabaya community. The method used is the purposive 
sampling (sampling intende) based on characteristics that have been required by 
researacher that is the ELF’s Surabaya communitity which registered as member 
and have yhe ID Card and joined at ELF’s Surabaya community on facebook or 
twitter, so that the required data can be fill in with predefined criteria before. 

Keywords: K-Pop, Information Seeking Behavior, ELF’s Surabaya 

PENDAHULUAN 

Budaya Korean Pop atau K-Pop merupakan budaya musik asal Korea 

Selatan yang telah menarik simpati kalangan muda-mudi di seluruh dunia. K-Pop 

memiliki ciri khas musik yang dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi para 

penikmatnya, sehingga jenis musik tersebut semakin digemari dan dikonsumsi 

oleh banyak orang setiap harinya. Konsumsi dari K-Pop pada akhirnya akan 

memunculkan kelompok penggemar yang merupakan bagian paling tampak dari 

khalayak teks dan praktik budaya (Storey, 2006). Kelompok penggemar yang 

muncul dalam budaya K-Pop disebut dengan K-Popers (K-pop Lovers) atau 

komunitas K-Pop yang berburu segala informasi tentang idola K-Pop yang 

disukainya seperti kelompok penyanyi dan grup musik Korea yang biasa disebut 

dengan Boy Band dan Girl Band. Kelompok penggemar seperti komunitas K-Pop 

memiliki intensitas keterlibatan intelektual dan emosional saat memberi makna 

pada suatu produk budaya yaitu musik K-Pop itu sendiri. Keterlibatan kelompok 

penggemar K-Pop tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi suatu dorongan 

kebutuhan informasi yang mengacu pada perilaku penemuan informasi terhadap 

kegemaran tersebut seperti keaktifan menemukan informasi serta pemecahan 

masalah yang dihadapi pada saat penemuan informasi mengenai K-Pop. 

Perkembangan K-Pop sendiri dimulai pada saat masuknya Korea dalam 

Piala Dunia Korea - Jepang 2002, dimana Korea sukses sebagai salah satu dari 



empat negara terkuat peserta piala dunia sehingga melalui kesuksesan tersebut 

media masa mulai menyiarkan tentang budaya Korea termasuk K-Pop. 

Pengenalan budaya Korea ke seluruh penjuru dunia memunculkan sebuah 

fenomena demam Korea atau biasa disebut dengan Hallyu atau Korean Wave 

yang muncul akibat ketertarikan yang luar biasa terhadap budaya Korea, seperti 

musik, film, dan hiburan. Menurut Badan Korea Urusan Promosi Budaya dan 

Departemen Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea pada website 

world.kbs.co.kr terdapat 182 klub Hallyu dan diperkirakan jumlah anggotanya 

mencapai 3.3 juta yang tersebar di 20 wilayah di seluruh dunia dimana pusat 

kebudayaan Korea telah dibuka. 

Perkembangan yang signifikan mengenai Korean Wave diatas tentunya 

membawa K-Pop sebagai salah satu unsur Korean Wave menjadi semakin dikenal 

setiap harinya dan memiliki banyak komunitas penggemar di seluruh dunia, yang 

biasa disebut fandom (fans kingdom), yang bertujuan sebagai wadah penggemar 

untuk mewakili budaya partisipatif dalam mendukung para idola K-Pop dimana 

melalui fandom inilah beberapa aktivitas penggemar dapat terwujud. Melalui 

fandom tersebut biasanya kelompok penggemar K-Pop berkumpul untuk 

melakukan beberapa kegiatan seperti fans gathering, fans project, K-Pop festival 

dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas K-Pop tersebut 

merupakan bentuk kegiatan yang mengarah pada suatu perilaku penemuan 

informasi dalam kehidupan sehari-hari, dimana anggota komunitas K-Pop 

melakukan interaksi dengan anggota yang lain untuk memenuhi kebutuhan 

informasi atas sesuatu yang digemari. 

Perilaku penemuan informasi muncul karena didasari oleh adanya 

dorongan kebutuhan informasi yang beragam, dimana manusia mengalami 

ketidakpastian sepanjang hidupnya sehingga dengan keadaan tersebut manusia 

dituntut untuk melakukan kegiatan yang melibatkan informasi dan pengetahuan. 

Perilaku penemuan informasi yang dilakukan manusia merupakan proses yang 

disadari sebagai kebutuhan informasi yang akan menciptakan langkah atau proses 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Langkah untuk mendapatkan 

informasi dapat terjadi secara tidak sengaja atau pasif sehingga kurang 



bersungguh-sungguh maupun secara sengaja atau aktif sehingga melibatkan 

proses pencarian yang lebih mendalam (Case, 2007). Komunitas K-Pop juga 

mengalami hal yang sama mengenai ketidakpastian dalam menghadapi kebutuhan 

informasi yang beragam, kemudian mereka dituntut untuk menciptakan langkah 

atau proses untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dimilikinya. Komunitas 

K-Pop bisa saja menunjukkan perilaku yang biasa saja atau bersungguh-sungguh 

dan menghabiskan banyak waktu dalam pemenuhan kebutuhannya melalui 

pencarian yang lebih mendalam. 

Konsep perilaku penemuan informasi yang dapat dijabarkan pada 

komunitas K-Pop yaitu keadaan dimana mereka membutuhkan informasi hiburan 

seperti mendengarkan musik, membaca fan fiction, menonton video, menonton 

film dan drama serta berburu informasi mengenai idola K-pop sebagai suatu hobi 

yang digemari untuk mengisi waktu luang (leisure time). Informasi hiburan yang 

dibutuhkan oleh penggemar K-Pop merupakan non-work information yang 

berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari diluar 

pekerjaan seperti hobi atau kegemaran yang memungkinkan mereka melakukan 

penemuan informasi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.  

Perilaku penemuan informasi yang terjadi pada komunitas K-Pop ini 

didasarkan pada faktor cara hidup (way of life) sebagai alasan yang 

melatarbelakangi penemuan informasi yang dipengaruhi oleh ukuran waktu, 

model konsumsi dan hobi, sehingga melalui penemuan informasi  komunitas K-

Pop akan menunjukkan tindakan selanjutnya sebagai tipologi penguasaan hidup 

(mastery of life) yaitu tindakan pemecahan masalah yang dihadapi pada saat 

melakukan penemuan informasi seperti penguasaan hidup optimis-kognitif, 

pesimis-kognitif, defensif-afektif dan pesimis-afektif. Kegiatan penemuan 

informasi ini disebut dengan perilaku penemuan informasi dalam kehidupan 

sehari-hari atau Everyday Life Information Seeking (Savolainen, 1995) yang 

terjadi atau diterapkan oleh komunitas K-Pop pada saat mereka melakukan 

penemuan informasi pada kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

kebutuhannya sebagai K-Popers yaitu kebutuhan hiburan dan hobi.  



Para komunitas K-Pop memiliki kebutuhan dengan intensitas yang lebih 

untuk mengakses informasi tentang segala aktifitas yang dilakukan oleh idolanya, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus berhadapan dengan 

sumber informasi baik online maupun manual yang ada seperti internet atau 

media lain dalam proses penemuan informasinya. Sebagai contoh adalah 

penggemar dari Boy Band terkenal Korea yaitu Super Junior yang menamakan 

diri mereka sebagai ELF atau Ever Lasting Friends. Sebagai penggemar, ELF 

dituntut untuk uptodate mengenai segala sesuatu yang dilakukan, mulai dari lagu, 

foto dan video terbaru serta latar belakang, kebiasaan, aktifitas dan jadwal 

kegiatan, sampai dengan kehidupan pribadi para anggota Super Junior. Usaha 

yang dilakukan ELF untuk mendapatkan semua itu salah satunya yaitu dengan 

membentuk dan mengikuti komunitas tertentu yang menyediakan semua 

informasi tentang Super Junior yang ditujukan untuk mendukung idolanya 

tersebut. Komunitas penggemar dibentuk sebagai perantara yang menyebarkan 

informasi dari Super Junior ke penggemar atau fans. Komunitas yang didirikan 

biasanya berupa forum yang memiliki banyak anggota yang bisa saling bertemu 

ataupun berkomunikasi melalui media sosial seperti twitter, facebook, chatting 

room, website, dan lain-lain yang memanfaatkan internet untuk menjalankan 

peran komunitas tersebut. Komunitas juga dikelola oleh orang atau kelompok 

orang. Komunitas K-Pop khususnya Komunitas ELF harus menemukan informasi 

yang lengkap dan akurat agar dapat disebarkan kepada para fans yang menjadi 

anggota komunitas. Melalui komunitas tersebut ELF akan menemukan informasi 

yang dibutuhkan mengenai idolanya.  

Pada saat ini banyak sekali komunitas K-Pop penggemar Super Junior 

yang terbentuk di Indonesia, meskipun jumlah pastinya tidak terhitung namun 

antusiasme penggemar Super Junior atau ELF Indonesia mulai terlihat sejak 

diselenggarakannya KIMCHI (Korean Idols Music Concert in Indonesia) pada 

tahun 2011 dimana Super Junior merupakan salah satu pendukung acara yang 

disaksikan oleh 8000 warga Indonesia (Wardani, 2015). Hal tersebut juga diiringi 

dengan diselenggarakannya konser Super Junior yang disebut Super Show 4 pada 

tahun 2013 dan Super Show 5 pada tahun 2015 yang disaksikan oleh ELF 

Indonesia dengan antusias yang tinggi, sehingga jumlah ELF di Indonesia 



semakin bertambah setiap tahunnya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

termasuk kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan ke dua setelah 

Jakarta, dimana dapat dengan mudah ditemukan komunitas K-Pop di Surabaya. 

Komunitas K-Pop yang ada di Surabaya salah satunya adalah komunitas ELF 

Surabaya yang berdiri pada tahun 2011.  

Komunitas ELF Surabaya bertujuan untuk mendukung Super Junior 

dengan mencari dan menemukan semua informasi yang berkaitan tentang Super 

Junior sehingga memunculkan pertukaran informasi antar sesama komunitas 

melalui interaksi yang dilakukan baik melalui media online maupun pertemuan 

secara langsung dalam berbagai kegiatan komunitas. Tindakan pencarian dan 

pertukaran informasi antar sesama komunitas ini dapat menimbulkan sebuah 

perilaku penemuan informasi dalam kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk 

mengisi waktu luang (leisure time) yang menarik untuk dijadikan sebagai topik 

penelitian. Dimana dalam terdapat faktor tertentu atas dasar gaya hidup yang 

dimiliki oleh komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi sehingga 

dari penemuan informasi tersebut akan dijelaskan tentang perilaku komunitas ELF 

Surabaya dalam menemukan informasi yang dibutuhkannya. 

KAJIAN TEORITIK/TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian tentang Perilaku Penemuan Informasi pada Komunitas K-Pop 

“Ever Lasting Friends (ELF)” Surabaya ini menggunakan teori Everyday Life 

Information Seeking yang dikembangkan oleh Reijo Savolainen pada tahun 1995 

mengenai konteks cara hidup (way of life) dan penguasaan hidup (mastery of life) 

seseorang dalam menemukan informasi dan menyelasaikan masalah yang ada 

didalamnya sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Teori Everyday Life Information 

Seeking ini merupakan teori penemuan informasi yang bersifat nonwork atau 

diluar pekerjaan. Model perilaku penemuan informasi kehidupan sehari-hari dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 



 

Model Everyday Life Information Seeking (Savolainen, 1995) 

 Teori Everyday Life Information Seeking (ELIS) oleh Savolainen ini akan 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian diantaranya yaitu apa saja modal utama 

dimiliki oleh komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi, apa saja 

faktor yang melatarbelakangi komunitas ELF Surabaya dalam menemukan 

informasi, apa saja sumber informasi yang digunakan komunitas ELF Surabaya 

sebagai penemu informasi berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana 

perilaku komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. 



 Kerangka teori Everyday Life Information Seeking (ELIS) ini secara umum 

diinformasikan oleh teori habitus yang dikembangkan oleh Pieerre Bourdieu 

(1984). Habitus merupakan latar belakang untuk konseptualisasi dalam penemuan 

informasi. Konsep habitus cenderung sebagai sistem sosial dan budaya yang 

ditentukan melalui cara hidup, sehingga pada akhirnya komunitas ELF Surabaya 

akan dapat menentukan penguasaan hidup mereka dalam menghadapi situasi 

masalah pada saat melakukan penemuan informasi. Cara hidup dan penguasaan 

hidup yang dimiliki oleh komunitas ELF Surabaya terstruktur berdasarkan 

serangkaian faktor berupa faktor sosial, budaya dan individu. Faktor-faktor yang 

menjadi modal dasar dalam penemuan informasi yaitu nilai atau sikap individu 

(values, attitudes), modal material (material capital), modal sosial (social 

capital), modal budaya dan kognitif (cultural and cognitive capital) serta 

Karakteristik situasi saat ini (current situation). 

 Cara hidup yang terstruktur dari serangkaian faktor sosial, budaya dan 

individu didefinisikan sebagai “urutan hal (order of things)” yang didasarkan pada 

pilihan yang dibuat individu dalam kehidupan sehari-hari. “Hal” berdiri untuk 

berbagai aktivitas yang terjadi di dunia dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya 

pekerjaan tetapi juga meliputi tugas-tugas produktif yang diperlukan seperti 

perawatan rumah tangga dan kegiatan sukarela seperti hobi. Operasional konsep 

cara hidup diwujudkan dengan mengambil faktor pertimbangan struktur anggaran 

waktu yang digambarkan sebagai hubungan diri seseorang dalam hubungan antara 

pekerjaan dan waktu luang (time budget), model konsumsi barang dan jasa 

(consumption models), serta jenis hobi (hobbies). 

 Faktor cara hidup yang melatarbelakangi seseorang dalam menemukan 

informasi akan menentukan pemilihan sumber informasi yang digunakan untuk 

menemukan informasi yang didasarkan pada informasi yang berorientasi pada 

kejadian terkini dan penemuan informasi praktis sebagai solusi dari masalah 

tertentu. Penemuan informasi yang berorientasi ditentukan berdasarkan pemilihan 

sumber informasi yang berupa sumber media elektronik dan media cetak. 

Pemilihan sumber informasi yang berbeda merupakan bagian dari sebuah 

pemecahan masalah yang diambil ketika melakukan penemuan informasi pada 



peristiwa yang dihadapi sehari-hari sesuai dengan konsep cara hidup dan tipologi 

penguasaan hidup. 

 Perilaku penemuan informasi dalam kehidupan sehari-hari ditinjau melalui 

tipologi penguasaan hidup dalam memenuhi kebutuhan informasi seorang 

individu. Penguasaan hidup yang didefinisikan sebagai menjaga “hal dengan 

tujuan (keeping things in order)” dapat berupa pasif dan aktif. Hal tersebut 

dikatakan pasif ketika seseorang puas dengan melihat bahwa semuanya berjalan 

seperti yang diharapkan setidaknya secara keseluruhan sedangkan penguasaan 

hidup aktif berkaitan dengan pemecahan masalah pragmatis pada kasus dimana 

urutan hal terguncang atau terancam. Faktor penting penguasaan hidup adalah 

cara dimana individu dapat berorientasi dalam (ciri khas) situasi masalah dan 

menemukan informasi untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut. Melalui 

orientasi tersebut tipologi penguasaan hidup dapat digambarkan dengan 

menganalisis dua dimensi terpusat yang menggambarkan kualitas perilaku dalam 

pemecahan masalah. Dimensi pertama menunjukkan perbandingan dimensi 

koginitif dengan dimensi afektif yang merupakan pertimbangan rasional dalam 

situasi pemecahan masalah dan dimensi kedua merupakan perbandingan dimensi 

optimisme dengan dimensi pesimisme yang menggambarkan tingkat harapan 

terhadap sifat pemecahan dari masalah. Tabulasi silang dari dua dimensi tersebut 

menghasilkan empat tipe ideal penguasaan hidup dengan implikasi pada perilaku 

penemuan informasi yaitu penguasaan hidup optimis-kognitif (optimistic-

cognitive mastery of life), penguasaan hidup pesimis-kognitif (pesimistic-cognitive 

mastery of life), penguasaan hidup defensif-afektif (deffensive-affective mastery of 

life) dan penguasaan hidup pesimis-afektif (pesimistic-affective mastery of life). 

PEMBAHASAN 

Modal Utama yang Dimiliki oleh Komunitas ELF Surabaya dalam 

Menemukan Informasi 

1. Nilai atau sikap individu (values, attitudes) 

 Modal utama Komunitas ELF Surabaya dalam menemukan infoirmasi 

dapat dilihat melalui sikap atau kebiasaan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang 



sering dilakukan oleh anggota Komunitas ELF Surabaya. Kebiasaan tersebut 

muncul sejak mereka mulai menyukai Super Junior, beberapa responden 

mengatakan bahwa mereka menyukai Super Junior sejak tahun 2009. Anggota 

ELF Surabaya memiliki alasan lasan yang mendasari mereka untuk menyukai 

Super Junior merupakan suatu bentuk nilai yang mereka tangkap sehingga 

kesukaan tersebut berkembang menjadi kegiatan yang sering mereka lakukan, 

seperti mencari berita mengenai Super Junior melalui berbagai media online dan 

cetak, menabung agar dapat menonton konser Super Junior serta pergi ke acara 

gathering sesama anggota komunitas ELF Surabaya. 

2. Modal material (material capital) 

 Modal material mengacu pada sebuah kekuasaan yang mengarah pada 

materi yang dapat mendukung suatu kegiatan, sehingga menunjukkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas ELF Surabaya membutuhkan 

sebuah alat berupa materi untuk memenuhi kebutuhannya. Modal material yang 

dimiliki oleh komunitas ELF Surabaya dapat dilihat dari anggaran dana yang 

dikeluarkan untuk mendukung aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan Super 

Junior. Sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka setuju untuk 

mengeluarkan anggaran dana tertentu untuk membeli beberapa konsumsi seperti 

tiket konser, album musik, majalah, poster, serta aksesoris yang berkaitan dengan 

Super Junior. 

3. Modal sosial (social capital) 

 Modal sosial merupakan modal yang merupakan sifat jaringan hubungan 

sosial antar sesama yang menjadi daar bergabungnya individu dalam sebuah 

komunitas. Sifat jaringan hubungan sosial ini menunjukkan pergaulan dan 

interaksi yang dilakukan oleh sesama anggota komunitas yang memiliki hobi yang 

sama yaitu mendukung Super Junior. Anggota Komunitas ELF Surabaya 

mengatakan bahwa mereka memiliki banyak teman yang juga menyukai Super 

Junior. Kesukaan tersebut membuat hubungan sosial mereka terjalin erat sehingga 

dapat saling memberikan dukungan satu sama lain. 

 



4. Modal budaya dan kognitif (cultural and cognitive capital) 

Modal budaya dan kognitif yang dimiliki oleh anggota komunitas ELF 

Surabaya dalam menemukan informasi merupakan modal yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pengalaman hidup yang dimiliki. Pengalaman hidup itulah yang 

menanamkan sebuah pemikiran dalam memaknai suatu budaya yang ada. Anggota 

komunitas ELF Surabaya memiliki beberapa pengalaman menarik yang selalu 

diingat dalam hidupnya, khususnya dalam mendukung Super Junior. Pengalaman 

tersebut diantaranya seperti pengalaman menonton konser, peengalaman 

berinteraksi dengan sesama anggota komunitas, serta pengalaman pada saat 

mereka melakukan pertemuan atau gathering. 

5. Karakteristik situasi saat ini (current situation) 

Penentuan karakteristik saat ini dapat dilihat dari pemecahan yang diambil 

atas situasi masalah yang dihadapi. Masalah yang sering dihadapi oleh anggota 

Komunitas ELF Surabaya dalam mencari informasi mengenai Super Junior yaitu 

masalah koneksi internet, maka mereka akan mengambil beberapa langkah yang 

dapat menjadi solusi yaitu berusaha  mengganti operator intenet yang dapat 

memberikan koneksi yang lebih lancar. Masalah lain yang muncul yaitu 

banyaknya sumber informasi yang simpang siur, maka untuk mengatasinya perlu 

dilakukan penelusuran lebih dalam melalui sumber informasi lain agar 

mendapatkan kebenaran informasi yang dibutuhkan. 

Faktor yang Melatarbelakangi Komunitas ELF Surabaya dalam 

menemukan Informasi 

1. Faktor analisis anggaran waktu 

Anggota Komunitas ELF Surabaya memiliki karakteristik jenis pekerjaan 

yang berbeda-beda dengan beban waktu bekerja yang berbeda pula. Hal tersebut 

tentunya akan menentukan penggunaan waktu luang yang dihabiskan untuk 

mengisi kegiatan sebagai komunitas ELF Surabaya. Jenis pekerjaan yang dimiliki 

anggota ELF Surabaya diantaranya yaitu pegawai negeri, karyawan swasta, 

wirausahawan, mahasiswa dan pelajar. Karakteristik dan beban pekerjaan sebagai 



pegawai negeri akan berbeda dengan karyawan swasta, begitu pula terjadi pada 

wirausahawan dengan mahasiswa dan pelajar. Temuan data menunjujkkan bahwa 

bahwa sebagian besar anggota Komunitas ELF Surabaya memiliki jenis pekerjaan 

sebagai karyawan swasta sebesar 48% dengan frekuensi sejumlah 43 orang. 

Jumlah hari kerja yang dimiliki oleh anggota Komunitas ELF Surabaya yaitu 6 

hari dengan model perkerjaan fulltime dan model pembelajaran atau perkuliuahan 

dari hari senin sampai dengan jumat. Kegiatan yang dilakukan untuk 

menghabiskan waktu luang diantaranya yaitu mengikuti kegiatan gathering, fans 

project, K-Pop Festival dan lain sebagainya. Bedasarkan jenis jumlah hari kerja 

serta model pekerjaan dan perkuliahan maka pembagian waktu antara rutinitas 

pekerjaan dengan kegiatan kemungkinan dilakukan pada hari libur. 

2. Faktor analisis model konsumsi 

 Faktor analisis model konsumsi menunjukkan tentang sumber pendapatan 

dan jumlah pendapatan, jenis jumlah konsumsi barang dan jasa yang menunjang 

kegiatan sebagai komunitas ELF Surabaya serta jumlah konsumsi yang 

dikeluarkan dan bagaimana cara komunitas ELF Surabaya membagi pendapatan 

dengan konsumsi yang dikeluarkan. Sebagian besar anggota Komunitas ELF 

Surabaya yang telah bekerja memiliki sumber pendapatan dari gaji pekerjaan 

dengan jumlah sekitar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Konsumsi 

barang dan jasa yang sering dikeluarkan oleh anggota Komunitas ELF Surabaya 

adalah untuk membeli DVD atau album Super Junior dengan mengeluarkan 

uang kurang dari Rp 1.000.000 untuk konsumsi tersebut. Cara komunitas ELF 

Surabaya membagi pendapatan dengan konsumsi yaitu dengan menyisihkan 

sebagian gaji mereka. 

3. Faktor Analisis Hobi 

Faktor analisis hobi menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh anggota 

Komunitas ELF Surabaya untuk mengisi waktu luang. Sebagian besar anggota 

Komunitas ELF Surabaya menghabiskan waktu luangnya untuk mencari tahu 

informasi terbaru tentang Super Junior. Intensitas dalam melakukan kegiatan 

tersebut dilakukan selama 1-3 jam. Substansi analisis hobi dapat 



mengungkapkan peran penting informasi dimana dengan mencari tahu informasi 

terbaru tentang Super Junior, maka komunitas ELF telah melakukan salah satu 

langkah penemuan informasi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan baru 

bagi kehidupan mereka sehari-hari. 

Sumber Informasi yang digunakan Komunitas ELF Surabaya sebagai 

Penemu Informasi yang Berorientasi pada Kehidupan Sehari-Hari 

 Sumber informasi yang digunakan oleh anggota Komnunitas ELF 

Surabaya berupa media elektronik dan media cetak. Sumber informasi elektronik 

yang sering diakses oleh komunitas ELF Surabaya yaitu sebagian besar terdapat 

pada pilihan komunitas online yaitu dengan alasan pemilihan bahwa informasi 

yang lebih up to date, sedangkan sumber media cetak yang sering digunakan 

adalah majalah dengan alasan pemilihan bahwa bahasa yang terdapat pada media 

cetak lebih mudah dipahami.  

Perilaku Komunitas ELF Surabaya dalam Menemukan  Informasi yang 

dibutuhkan 

1. Penguasaan Hidup Optimis-Kognitif (Optimistic-Cognitive Mastery of 

Life) 

 Penguasaan hidup optimis-kognitif pada konteks penemuan informasi 

yang dilakukan oleh komunitas ELF Surabaya ditandai dengan keahlian anggota 

komunitas dalam menemukan informasi serta ketergantungan yang kuat pada 

hasil positif terhadap pemecahan masalah. Evaluasi atas masalah yang dihadapi 

pada saat melakukan penemuan informasi akan ditanggapi dengan sikap positif 

yang nantinya dapat mengacu pada hasil positif. Anggota ELF Surabaya yang 

memiliki tipe penguasaan hidup optimis-kognitif yaitu sebesar 17%. Tipologi 

penguasaan hidup optimis-kognitif pada Komunitas ELF Surabaya ditandai 

dengan adanya sikap positif dan tidak emosi serta tahu apa yang harus dilakukan 

dalam menghadapi masalah yang ditemukan agar dapat meperoleh hasil yang 

positif pada saat melakukan penemuan informasi. Tindakan yang diambil dalam 

pemecahan masalah dapat dilihat dari penggunaan sumber informasi yang berbeda 

dalam memecahkan masalah, seperti tindakan yang dilakukan oleh komunitas 



ELF Surabaya untk memecahkan masalah yang dihadapi pada saat melakukan 

penemuan informasi yang berkaitan dengan Super Junior yaitu dengan melakukan 

penelusuran lebih mendalam melalui sumber informasi baik media elektronik 

maupun media cetak. Komunitas ELF Surabaya yang memiliki karakteristik 

penguasaan optimis-kognitif tergolong sebagai penggemar dewasa karena mampu 

menata sikap dalam menghadapi suatu masalah 

2. Penguasaan Hidup Pesimis-Kognitif (Pessimistuic-Cognitive Mastery of 

Life) 

Penguasaan hidup pesimis-kognitif pada konteks penemuan informasi 

yang dilakukan oleh komunitas ELF Surabaya ditandai dengan rasa keragu-raguan 

dalam menemukan informasi serta masih memerlukan bantuan orang lain untuk 

mengatasi permasalaan yang dihadapi. Evaluasi atas masalah yang dihadapi pada 

saat melakukan penemuan informasi dapat dilakukan dan diperoleh sendiri, akan 

tetapi individu perlu bantuan orang lain untuk meyakinkan kebenaran informasi 

yang diperolehnya. Sebesar 43% anggota Komunitas ELF Surabaya memiliki 

tipologi penguasaan hidup pesimis-kognitif. Tipologi tersebut ditandai dengan 

adanya sikap atau usaha untuk mengakses sumber informasi yang lain seperti 

website, blog, search engine, social media grup dan portal berita, tetapi mereka 

akan merasa ragu dan tidak akan melanjutkan kegiatan penemuan informasi jika 

informasi yang dibutuhkannya tidak dapat ditemukan. Tindakan yang diambil 

dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh komunitas ELF Surabaya untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi pada saat melakukan penemuan informasi 

yang berkaitan yaitu dengan bertanya kepada teman atau sesama anggota 

komunitas atas informasi yang mereka peroleh. 

3. Penguasaan Hidup Defensif-Afektif (Deffensive-Affective Mastery of Life) 

Anggota komunitas ELF Surabaya yang memiliki tipologi penguasaan 

hidup defensif-afektif yaitu sebesar 37%. Pada tipologi ini komunitas ELF 

Surabaya berusaha untuk mengakses sumber informasi lain melalui website, blog, 

search engine, social media group dan portal beita tanpa menyerah sampai 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Usaha yang dilakukan bukan hanya 



sebatas mengakses sumber informasi lain berupa media elektronik, melainkan 

dengan mengakses sumber informasi lain berupa media cetak. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan data yang diperoleh bahwa bsebesar 63% anggota komunitas 

ELF Surabaya menyisihkan sebagian uang mereka untuk membeli atau 

berlangganan majalah, tabloid, koran, buku dan lain sebagainya. Tindakan 

penyelesaian masalah tipologi ini dapat dilihat dari usaha memperbaiki jika terjadi 

masalah teknis yang berhubungan dengan sarana akses informasi seperti yang 

terdapat pada koneksi internet, handphone maupun personal computer. 

4. Penguasaan Hidup Pesimis-Afektif (Pesimistic-Affective Mastery of Life) 

Tipologi penguasaan hidup pesimis-afektif hanya terhitung sebesar  3%. 

Pada tipologi ini komunitas ELF Surabaya memiliki sikap menyerah secara 

langsung pada saat dihadapkan dengan situasi masalah, mereka menyerah tanpa 

melakukan suatu tindakan apapun karena merasa tidak mampu untuk 

melakukannya. Anggota komunitas yang memiliki penguasaan hidup pesimis-

afektif tidak akan mau berusaha untuk mencari solusi atas suatu masalah, jika 

masalah datang mereka hanya akan mengabaikan dan menerima begitu saja 

informasi awal yang didapatkannya. Pada saat mengalami masalah dalam 

penemuan informasi, jenis tipologi ini tidak akan berusaha untuk mengatasi 

kesulitan yang dialami dengan belajar. 

KESIMPULAN 

Pada penelitian tentang Perilaku Penemuan Informasi pada Komunitas 

Everlasting Friends (ELF) Surabaya ini memunculkan kesimpulan yang dapat 

ditarik melalui beberapa gambaran pertanyaan penelitian diantaranya yaitu modal 

utama yang dimiliki oleh komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi 

berdasarkan konsep habitus, faktor yang melatarbelakangi anggota komunitas 

ELF Surabaya dalam menemukan informasi berdasarkan faktor cara hidup, 

sumber informasi yang digunakan komunitas ELF Surabaya sebagai penemu 

informasi berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan perilaku komunitas ELF 

Surabaya dalam menemukan informasi yang dibutuhkan berdasarkan tipologi 

penguasaan hidup. 



Modal utama yang dimiliki oleh komunitas ELF Surabaya dalam 

menemukan informasi yang paling mendominasi yaitu modal material dan modal 

sosial. Faktor yang melatarbelakangi anggota komunitas ELF Surabaya dalam 

menemukan informasi ditinjau berdasarkan faktor cara hidup yang meliputi 

analisis anggaran waktu, analisis model konsumsi barang dan jasa serta analisis 

hobi. Sumber informasi yang digunakan komunitas ELF Surabaya sebagai 

penemu informasi berorientasi pada kehidupan sehari-hari ditentukan berdasarkan 

pemilihan sumber informasi media elektronik dan media cetak. Perilaku 

komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi yang dibutuhkan ditinjau 

berdasarkan tipologi penguasaan hidup yaitu optimis-kognitif, pesimis-kognitif, 

defensif-afektif dan pesimis-afektif. Tipologi penguasaan hidup yang paling 

mendominasi perilaku komunitas ELF Surabaya dalam menemukan informasi 

adalah tipe penguasaan hidup pesimis-kognitif. 
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